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Ogłoszenie nr 511138-N-2018 z dnia 2018-01-29 r.

Gmina Cieszyn, w imieniu któr ej działa Bur mistr z M iasta Cieszyna: Wykonanie ter momoder nizacj i
budynku Szkoły Podstawowej nr 4 or az I I L iceum Ogólnokształcącego im. M . K oper nika
OGŁ OSZENI E O ZAM ÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy pr oj ektu lub pr ogr amu współfinansowanego ze śr odków Unii Eur opej skiej
Tak

Nazwa pr oj ektu lub pr ogr amu
Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w
Cieszynie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pr acy chr onionej or az wykonawcy, któr ych
działalność, lub działalność ich wyodr ębnionych or ganizacyj nie j ednostek, któr e będą r ealizowały
zamówienie, obej muj e społeczną i zawodową integr acj ę osób będących członkami gr up społecznie
mar ginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEK CJA I: ZAMAW IAJĄCY
Postępowanie pr zepr owadza centr alny zamawiaj ący
Nie
Postępowanie pr zepr owadza podmiot, któr emu zamawiaj ący powier zył/powier zyli
pr zepr owadzenie postępowania
Nie
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Infor macj e na temat podmiotu któr emu zamawiaj ący powier zył/powier zyli pr owadzenie
postępowania:
Postępowanie j est pr zepr owadzane wspólnie pr zez zamawiaj ących
Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Podmiot
Gmina Cieszyn, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Cieszyna, krajowy numer identyfikacyjny:
000515709, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn, woj. śląskie, państwo Polskie, tel. 033/4794200,
033/4794350, e-mail: mrycko@um.cieszyn.pl osoba do kontaktów: Marcin Rycko
Powiat Cieszyński, w imieniu której działa Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, krajowy numer
identyfikacyjny: 072186224, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, woj. śląskie, państwo Polskie, tel.
033/4777213, osoba do kontaktów: Gabriela Sztuchlik

Postępowanie j est pr zepr owadzane wspólnie z zamawiaj ącymi z innych państw członkowskich
Unii Eur opej skiej
Nie
W pr zypadku pr zepr owadzania postępowania wspólnie z zamawiaj ącymi z innych państw
członkowskich Unii Eur opej skiej – maj ące zastosowanie kr aj owe pr awo zamówień publicznych:
Infor macj e dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cieszyn, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Cieszyna, krajowy
numer identyfikacyjny 51570900000, ul. Rynek 1 , 43400 Cieszyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel.
033 4794200, 4794350, e-mail inwestycje@um.cieszyn.pl, faks 033 4794303, 4794361.
Adres strony internetowej (URL): www.um.cieszyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAM AWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓL NE UDZIEL ANI E ZAM ÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
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innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
Stroną zobowiązaną do przeprowadzenia postępowania jest Gmina Cieszyn. Strony wspólnie
uzgodniły treść dokumentacji przetargowej. Oba podmioty (Gmina Cieszyn i Powiat Cieszyński)
podpiszą odrębne umowy o wykonawstwo i odrębnie będą realizować zamówienie. Do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania została powołana Komisja przetargowa
(Zarządzenie Nr 0050.19.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 stycznia 2018 roku).
I.4) K OM UNIK ACJA:
Nieogr aniczony, pełny i bezpośr edni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adr esem (URL )
Tak
bip.um.cieszyn.pl

Adr es str ony inter netowej , na któr ej zamieszczona będzie specyfikacj a istotnych war unków
zamówienia
Tak
bip.um.cieszyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania j est ogr aniczony - więcej infor macj i można uzyskać pod
adr esem
Nie

Ofer ty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy pr zesyłać:
Elektr onicznie
Nie
adres

Dopuszczone j est pr zesłanie ofer t lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
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Wymagane j est pr zesłanie ofer t lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn- Punkt Obsługi Klientów

K omunikacj a elektr oniczna wymaga kor zystania z nar zędzi i ur ządzeń lub for matów plików,
któr e nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEK CJA II: PRZEDMIOT ZAM ÓW IENIA

II .1) Nazwa nadana zamówieniu pr zez zamawiaj ącego: Wykonanie termomodernizacji budynku
Szkoły Podstawowej nr 4 oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika
Numer r efer encyj ny: ZP.271.1.2.2018
Pr zed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia pr zepr owadzono dialog techniczny
Nie

II .2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II .3) I nfor macj a o możliwości składania ofer t częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Ofer ty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
wszystkich części
Zamawiaj ący zastr zega sobie pr awo do udzielenia łącznie następuj ących części lub gr up części:

M aksymalna liczba części zamówienia, na któr e może zostać udzielone zamówienie j ednemu
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wykonawcy:

II .4) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w pr zypadku par tner stwa
innowacyj nego - okr eślenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub r oboty
budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na wykonaniu
termomodernizacji zabytkowego budynku zlokalizowanego przy Placu Wolności 7 w Cieszynie, w
którym znajdują się: Szkoła Podstawowa nr 4 oraz II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika.
Roboty budowlane obejmują dwa zakresy: a. zakres I – termomodernizacja części budynku w której
siedzibę ma Szkoła Podstawowa nr 4 (dalej zwana SP-4), b. zakres II – termomodernizacja części
budynku w której siedzibę ma II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika (dalej zwane II LO). 2.
Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie odrębne części. Wykonawca może złożyć ofertę na
jedną lub obie części. Część 1: „Termomodernizacja elewacji podwórzowych wraz z dociepleniem
stropów oraz wymianą okien i drzwi zewnętrznych“ Część 2: „Wymiana okien w ścianach po
obwodzie zewnętrznym budynku” Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części
zamówienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz załączniku nr 6 do SIWZ – opis
przedmiotu zamówienia – część ogólna.

II .5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45200000-9
45214000-0
45214210-5
45214220-8
45421130-4
45410000-4

II .6) Całkowita war tość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
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Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II .7) Czy pr zewiduj e się udzielenie zamówień, o któr ych mowa w ar t. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w ar t.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II .8) Okr es, w któr ym r ealizowane będzie zamówienie lub okr es, na któr y została zawar ta umowa
r amowa lub okr es, na któr y został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data r ozpoczęcia: lub zakończenia:

II .9) I nfor macj e dodatkowe: Terminy realizacji określone zostały osobno dla każdej z części

SEK CJA III: INFORMACJE O CHARAK TERZE PRAW NYM , EK ONOMICZNYM,
FINANSOW YM I TECHNICZNYM
II I.1) WARUNK I UDZIAŁ U W POSTĘPOWANIU
II I.1.1) K ompetencj e lub upr awnienia do pr owadzenia okr eślonej działalności zawodowej , o
ile wynika to z odr ębnych pr zepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
II I.1.2) Sytuacj a finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a)
w zakresie sytuacji ekonomicznej: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą
niż 500 000 złotych (pięćset tysięcy złotych 00/100), b) w zakresie sytuacji finansowej: posiada
środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000 złotych (dwieście
tysięcy złotych 00/100).
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Informacje dodatkowe ww. warunki udziału w postępowaniu dotyczą obu części zamówienia.
II I.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: w
zakresie części 1: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej jedną robotę budowlaną (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), która swoim zakresem
obejmowała wykonanie robót ogólnobudowlanych polegających na wykonaniu remontu elewacji
budynku wpisanego do rejestru zabytków o powierzchni min. 200 m2 ; b) dysponuje lub będzie
dysponował: - osobą posiadającą kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej przy zabytkach nieruchomych, spełniającą wymagania określone w art.
37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r.,
poz.1446), posiadającą uprawnienia budowla¬ne określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą
udokumentowany co najmniej 18 miesięczny udział w robotach budowlanych prowadzonych przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją
kultury. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach
odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.
Dz. U. z 2016, poz. 65 ze zm.). Wymaga się, aby osoba dedykowana do pełnienia funkcji
Kierownika budowy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła
funkcję kierownika budowy lub robót przy przynajmniej jednym zabytku nieruchomym (obiekcie
kubaturowym) wpisanym do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury
o wartości min. 200 000 zł brutto, - dot. roboty budowlanej zakończonej i potwierdzonej
protokołem odbioru; - osobą do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia równoważne wg przepisów kraju ich
uzyskania, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz zakresu możliwych
do wykonywania czynności. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje
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techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby,
których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach
odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.
Dz. U. z 2016, poz. 65 ze zm.). w zakresie części 2: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną (w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane), która swoim zakresem obejmowała wykonanie robót ogólnobudowlanych
polegających na wymianie min. 10 okien w budynku wpisanym do rejestru zabytków; b) dysponuje
lub będzie dysponował: - osobą posiadającą kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy zabytkach nieruchomych, spełniającą wymagania
określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.
Dz.U. z 2014 r., poz.1446), posiadającą uprawnienia budowla¬ne określone przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą
udokumentowany co najmniej 18 miesięczny udział w robotach budowlanych prowadzonych przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją
kultury. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach
odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.
Dz. U. z 2016, poz. 65 ze zm.). Wymaga się, aby osoba dedykowana do pełnienia funkcji
Kierownika budowy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła
funkcję kierownika budowy lub robót przy przynajmniej jednym zabytku nieruchomym (obiekcie
kubaturowym) wpisanym do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury
o wartości min. 200 000 zł brutto, - dot. roboty budowlanej zakończonej i potwierdzonej
protokołem odbioru.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
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II I.2) PODSTAWY WYK L UCZENI A
II I.2.1) Podstawy wykluczenia okr eślone w ar t. 24 ust. 1 ustawy Pzp
II I.2.2) Zamawiaj ący pr zewiduj e wykluczenie wykonawcy na podstawie ar t. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

II I.3) WYK AZ OŚWI ADCZEŃ SK Ł ADANYCH PRZEZ WYK ONAWCĘ W CEL U
WSTĘPNEGO POTWI ERDZENI A, ŻE NI E PODL EGA ON WYK L UCZENI U ORAZ
SPEŁ NIA WARUNK I UDZI AŁ U W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁ NI A K RYTERI A
SEL EK CJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu or az spełnianiu war unków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kr yter iów selekcj i
Nie
II I.4) WYK AZ OŚWI ADCZEŃ L UB DOK UM ENTÓW , SK Ł ADANYCH PRZEZ
WYK ONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANI E ZAM AWI AJACEGO W CEL U
POTWIERDZENIA OK OL I CZNOŚCI , O K TÓRYCH M OWA W ART. 25 UST. 1 PK T 3
USTAWY PZP:
II I.5) WYK AZ OŚWI ADCZEŃ L UB DOK UM ENTÓW SK Ł ADANYCH PRZEZ
WYK ONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANI E ZAM AWI AJACEGO W CEL U
POTWIERDZENIA OK OL I CZNOŚCI , O K TÓRYCH M OWA W ART. 25 UST. 1 PK T 1
USTAWY PZP
II I.5.1) W ZAK RESIE SPEŁ NIANIA WARUNK ÓW UDZIAŁ U W POSTĘPOWANIU:

II I.5.2) W ZAK RESIE K RYTERI ÓW SEL EK CJI:
II I.6) WYK AZ OŚWI ADCZEŃ L UB DOK UM ENTÓW SK Ł ADANYCH PRZEZ
WYK ONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANI E ZAM AWI AJACEGO W CEL U
POTWIERDZENIA OK OL I CZNOŚCI , O K TÓRYCH M OWA W ART. 25 UST. 1 PK T 2
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USTAWY PZP
II I.7) INNE DOK UM ENTY NI E WYM IENIONE W pkt I II .3) - II I.6)
a) wypełniony formularz oferty – według załącznika 1 do SIWZ, b) oświadczenie wstępne – według
załącznika 2 do SIWZ, z tym że w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców, oświadczenie wstępne składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, c) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z
odpisu z właściwego rejestru, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem, d) w przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez wykonawców, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, e) oświadczenie o grupie kapitałowej.

SEK CJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPI S
IV.1.1) Tr yb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj ący żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: a) 15 000,00 złotych
(słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 w zakresie części 1), b) 10 000,00 złotych (słownie:
dziesięć tysięcy złotych 00/100 w zakresie części 2). W przypadku składania oferty na obie części
wykonawca winien jest wnieść wadium w wysokości 25 000 zł (słownie dwadzieścia pięć tysięcy
złotych)

IV.1.3) Pr zewiduj e się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofer t w postaci katalogów elektr onicznych lub dołączenia do ofer t
katalogów elektr onicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
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Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia ofer ty war iantowej :

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Pr zewidywana liczba wykonawców, któr zy zostaną zapr oszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Infor macj e na temat umowy r amowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
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Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcj a elektr oniczna
Pr zewidziane j est pr zepr owadzenie aukcj i elektr onicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, któr ych war tości będą pr zedmiotem aukcj i elektr onicznej :
Pr zewiduj e się ogr aniczenia co do pr zedstawionych war tości, wynikaj ące z opisu pr zedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) K RYTERI A OCENY OFERT
IV.2.1) K r yter ia oceny ofer t:
IV.2.2) K r yter ia
Kryteria

Znaczenie
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cena całkowita oferty brutto

60,00

okres gwarancji na wykonane roboty 40,00

IV.2.3) Zastosowanie pr ocedur y, o któr ej mowa w ar t. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocj acj e z ogłoszeniem, dialog konkur encyj ny, par tner stwo innowacyj ne
IV.3.1) Infor macj e na temat negocj acj i z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Infor macj e na temat dialogu konkur encyj nego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

2018-01-29 13:56

14 z 19

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c4267c...

IV.3.3) Infor macj e na temat par tner stwa innowacyj nego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) L icytacj a elektr oniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZM I ANA UM OWY
Pr zewiduj e się istotne zmiany postanowień zawar tej umowy w stosunku do tr eści ofer ty, na
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podstawie któr ej dokonano wybor u wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zamawiający określa/przewiduje co najmniej następujący
zakres zmian: 1. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót w przypadku okoliczności za
które wykonawca w żaden sposób nie odpowiada: a) wstrzymania realizacji robót z przyczyn leżących
po stronie zamawiającego, b) działania siły wyższej oraz zdarzeń losowych, c) wystąpienia
niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót, d) odmienna od
przyjętych w dokumentacji projektowej warunków, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych
lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów, 1.1. Okoliczności powodujące konieczność wstrzymania
robót wykonawca winien zgłaszać zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru. 1.2. Termin realizacji
umowy może zostać wydłużony wyłącznie o termin opóźnień, potwierdzony stosownymi protokołami
zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru. 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy: a) w
przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót zamawiający zastrzega sobie
prawo korekty wysokości wynagrodzenia, zgodnie z danymi wynikającymi z kosztorysu ofertowego, b)
w przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wprowadzenie w trakcie realizacji zamówienia robót lub
materiałów zamiennych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej – zamienne zakresy
robót lub materiałów zostaną ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez zamawiającego
protokole konieczności, a ich wartość zostanie określona w oparciu o sporządzony przez wykonawcę
kosztorys. Wykonawca do sporządzenia kosztorysu przyjmie identyczne czynniki cenotwórcze, jakie
określił w kosztorysie ofertowym. Wycena powyższa zastąpi wycenę danej pozycji określonej w
kosztorysie ofertowym, c) ustawowe zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). 3. Pozostałe
rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia, b) zmiana osób pełniących
samodzielne funkcje techniczne na budowie.
IV.6) INFORM ACJE ADM I NISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania infor macj i o char akter ze poufnym (jeżeli dotyczy):

Śr odki służące ochr onie infor macj i o char akter ze poufnym

IV.6.2) Ter min składania ofer t lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
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Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Ter min związania ofer tą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Pr zewiduj e się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w pr zypadku
niepr zyznania śr odków pochodzących z budżetu Unii Eur opej skiej or az niepodlegaj ących
zwr otowi śr odków z pomocy udzielonej pr zez państwa członkowskie Eur opej skiego Por ozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), któr e miały być pr zeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Tak
IV.6.5) Pr zewiduj e się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, j eżeli śr odki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub pr ace r ozwoj owe, któr e zamawiaj ący
zamier zał pr zeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu pr zyznane
Nie
IV.6.6) Infor macj e dodatkowe:

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOW YCH

Część
nr :

Termomodernizacja elewacji podwórzowych wraz z dociepleniem stropów oraz
1 Nazwa:
wymianą okien i drzwi zewnętrznych

1) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w pr zypadku par tner stwa innowacyj nego
-okr eślenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub r oboty budowlane:Cześć 1
zamówienia swoim zakresem obejmuje: zakres I: a) wymianę drzwi zewnętrznych oraz wymianę okien
wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, otynkowanie i malowanie ościeży wewnętrznych w
ścianach podwórzowych części budynku należącej do SP-4, b) docieplenie elewacji podwórzowej
(północno-zachodniej) oraz remont elewacji podwórzowych (południowo-zachodniej i południowowschodniej) części budynku należącej do SP-4 wraz z wymianą zewnętrznych przewodów
wentylacyjnych z kuchni, wymianą i uporządkowaniem daszków nad schodami wejściowymi do budynku
SP-4, wymianą wsporników rur spustowych, c) docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją wraz z
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wykonaniem podestów komunikacyjnych i wykonaniem tynków wewnętrznych ścian kolankowych i
kominów w części budynku należącej do SP-4, zakres II: Termomodernizacja - wymiana okien,
docieplenie ściany podwórzowej budynku, docieplenie stropu nad aulą, renowacja tynków elewacji
podwórzowych budynku Szkoły Podstawowej nr 4 i Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
w Cieszynie - zakres II LO im. M. Kopernika: 1) wymiana okien wraz z parapetami wewnętrznymi i
zewnętrznymi oraz wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych, związane z
wymianą okien w części budynku należącej do II LO w elewacjach podwórzowych: płn.-wschodniej,
płd.-wschodniej i płn.-zachodniej, obejmujące: a. roboty rozbiórkowe i demontażowe, b. zabezpieczenie
terenu budowy, rusztowania, c. roboty murarskie - naprawy i uzupełnienia, d. roboty blacharskie parapety zewnętrzne, e. montaż okien drewnianych, f. montaż okien PCV, g. roboty wykończeniowe
wewnętrzne po wymianie okien (tynki oraz malowanie pasów i ościeży), h. roboty wykończeniowe
zewnętrzne po wymianie okien (uzupełnienie i wymiana tynków zewnętrznych, roboty blacharskodekarskie i malowanie elewacji), 2) docieplenie elewacji podwórzowej płn.-zachodniej, obejmujące: a.
roboty rozbiórkowe i demontażowe, b. zabezpieczenie terenu budowy, rusztowania, c. roboty murarskie naprawy i uzupełnienia, d. roboty blacharsko-dekarskie, e. docieplenie i malowanie elewacji, f. roboty
remontowe różne, w tym wymianę instalacji odgromowej. 3) docieplenie stropu nad aulą, obejmujące: a.
wykonanie izolacji cieplnej poziomej, b. wykonanie izolacji cieplnej pionowej, 4) renowacja tynków
elewacji podwórzowych (remont): płn.-wschodniej i płd.-wschodniej, obejmująca: a. roboty rozbiórkowe i
demontażowe, b. zabezpieczenie terenu budowy, rusztowania, c. roboty murarskie - naprawy i
uzupełnienia, d. roboty blacharsko-dekarskie, e. wykonanie i uzupełnienie tynków zewnętrznych, f.
roboty malarskie, g. renowację cokołu kamiennego, h. roboty remontowe różne w tym wymianę instalacji
odgromowej, 5) wykonanie z odpowiednio trwałych materiałów i zainstalowania w momencie
faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych tablicy informacyjnej; utrzymania jej w należytym stanie w
trakcie trwania robót; pozostawienie jej po zakończeniu robót jako tablicy pamiątkowej – wytyczne co do
treści, rozmiaru, lokalizacji znajdują się w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki
spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji“ natomiast informacje dotyczące stosowania i
budowy znaków znajdują się w „Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i
znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020” ww. dokumenty dostępne na stronie
https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poznaj zasady_promowania_projektu. Treść tablicy informacyjnej i miejsce jej
zainstalowania muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz
załączniku nr 6 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – część ogólna.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45210000-2, 45200000-9, 45214000-0, 45214210-5,
45214220-8, 45421130-4, 45410000-4

2018-01-29 13:56

18 z 19

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c4267c...

3) War tość części zamówienia(j eżeli zamawiaj ący podaj e infor macj e o war tości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas tr wania lub ter min wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) K r yter ia oceny ofer t:
Kryterium

Znaczenie

cena całkowita oferty brutto

60,00

okres gwarancji na wykonane roboty 40,00

6) I NFORM ACJE DODATK OWE:W terminie do dnia 29 czerwca 2018 r. wykonawca winien wykonać
następujące roboty: 1) zakres I: - wymianę drzwi zewnętrznych oraz wymianę okien wraz z parapetami
zewnętrznymi i wewnętrznymi, otynkowanie i malowanie ościeży wewnętrznych w ścianach
podwórzowych części budynku należącej do SP-4, - docieplenie elewacji podwórzowej (północnozachodniej) wraz z wymianą zewnętrznych przewodów wentylacyjnych z kuchni, wymianą i
uporządkowaniem daszków nad schodami wejściowymi do budynku SP-4, wymianą wsporników rur
spustowych, - docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją wraz z wykonaniem podestów
komunikacyjnych i wykonaniem tynków wewnętrznych ścian kolankowych i kominów w części budynku
należącej do SP-4. 2) zakres II: - wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi w
elewacjach podwórzowych wg pkt 3 podpunktu 1) lit. a – g w załączniku nr 6 do SIWZ, - roboty
wykończeniowe zewnętrzne po wymianie okien (uzupełnienie i wymiana tynków zewnętrznych, roboty
blacharsko-dekarskie i malowanie elewacji) wg pkt 3 podpunkt 1) lit. h w załączniku nr 6 do SIWZ, docieplenie elewacji podwórzowej płn.-zachod. wg pkt 3 podpunktu 3) w załączniku nr 6 do SIWZ.

Część nr : 2 Nazwa: Wymiana okien w ścianach po obwodzie zewnętrznym budynku
1) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w pr zypadku par tner stwa innowacyj nego
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-okr eślenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub r oboty budowlane:Część 2 swoim
zakresem obejmuje: zakres I: a) wymiana okien wraz z wymianą parapetów wewnętrznych, otynkowanie i
malowanie ościeży wewnętrznych w ścianach po obwodzie zewnętrznym części budynku należącej do
SP-4, dopasowanie i uszczelnienie istniejących parapetów zewnętrznych, zakres II: 1) Wymiana okien
wraz z wymianą parapetów wewnętrznych w ścianach po obwodzie zewnętrznym budynku Szkoły
Podstawowej nr 4 i Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie - zakres II LO im.
M. Kopernika, obejmująca w elewacjach: płn.-zachodniej, płd.-zachodniej, płd.-zachodniej i
płd.-wschodniej: a. roboty rozbiórkowe i demontażowe, b. roboty murarskie, c. roboty blacharskie dopasowanie i uszczelnienie istniejących parapetów zewnętrznych, d. montaż okien drewnianych, e.
montaż okien PCV, f. roboty wykończeniowe wewnętrzne po wymianie okien (tynki oraz malowanie
pasów i ościeży).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45421130-4, 45210000-2, 45200000-9, 45214000-0,
45214210-5, 45214220-8

3) War tość części zamówienia(j eżeli zamawiaj ący podaj e infor macj e o war tości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas tr wania lub ter min wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-29
5) K r yter ia oceny ofer t:
Kryterium

Znaczenie

cena całkowita oferty brutto

60,00

okres gwarancji na wykonane roboty 40,00

6) I NFORM ACJE DODATK OWE:
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